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  К О М И С И Я  З А  Р Е Г У Л И Р А Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А  
 
                                                                                                                                  Проект 

 
ДНЕВЕН РЕД 

на редовно заседание на Комисията, 
което ще се състои на 05 септември 2019 г. (четвъртък) 

от 10:00 часа 
  

 
РАЗДЕЛ А 

 
1. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение на 

разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от 
вида „точка към точка” на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 
 

2. Обсъждане и приемане на решение за изменение и допълнение на 
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа от неподвижна радиослужба от 
вида „точка към точка” на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ” ЕАД. 

 
3. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за 
собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба – PMR, издадено на ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК. 

 
4. Обсъждане и приемане на решение за издаване на временно 

разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс 
- радиочестотен спектър на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ 
НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ -БФРЛ”. 

 
5. Обсъждане и приемане на решение за издаване на разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - 
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за 
собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна 
радиослужба – PMR на “ГАРД 24” ЕООД. 
 

Докладва:   Мирослава Тодорова – Директор  
           Дирекция УРЧС 
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6. Обсъждане и приемане на решение за изменение на разрешение на 
„ИЗТОЧНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ЕАД. 

 
Докладва:   Цветелина Севлиевска – Директор  

           Дирекция ТР 
 

7. Обсъждане и приемане на решение относно заявление за издаване на 
индивидуална лицензия за извършване на услугата пощенски парични 
преводи. 

 
Докладва:   Боряна Стоева  – и.д. Директор  
      Дирекция ПР 

 
 

РАЗДЕЛ Б 
 

1. Доклад относно предложения за промени в Списъка на населени места 
и селищни образувания, намиращи се в труднодостъпни райони, 
внесени с писма вх. №№ 11-00-21/21.06.2019 г. и 11-00-31/19.08.2019г. 
от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД. 
 

Докладва:   Боряна Стоева  – и.д. Директор  
      Дирекция ПР 

 
2. Доклад относно постъпили запитвания във връзка с приложението на 

последните изменения в Закона за пощенските услуги. 
 

Докладва:   Неда Койчева  – Директор  
      Дирекция „Правна“ 
             Боряна Стоева  – и.д. Директор  
         Дирекция ПР 

 
3. Доклад относно изготвяне на покани  за възлагане на обществени 

поръчки чрез пряко договаряне с предмети: „Ремонт на апаратура с 
марка Rohde&Schwarz“ и „Ремонт на апаратура с марка Аgilent“. 

 
Докладва:   Елисавета Соколова – Председател  

           на работната група 
 
4. Доклад относно съгласуване на материали, касаещи проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (ЗИД 
на ЗЗП), предоставени по реда на чл. 34, ал. 1 от Устройствения 
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 
 

Докладва:   Неда Койчева  – Директор  
      Дирекция „Правна“ 
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5. Доклад относно задължителни указания по чл. 82 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. 

 
Докладва:   Теодора Александрова  – Член   
      на специализираната комисия 

 
6. Доклад относно покана за включване в Списък на независими 

консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. 

 
Докладва:   Неда Койчева  – Директор  
      Дирекция „Правна“ 
             Цветелина Севлиевска  – Директор  
         Дирекция ТР 

 
7. Доклад относно обявяване на намерение за провеждане на конкурси за 

издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национален 
обхват. 
 

Докладва:   Неда Койчева  – Директор  
      Дирекция „Правна“ 
             Мирослава Тодорова  – Директор  
         Дирекция УРЧС 

 
8. Доклад относно откриване на процедура публично състезание по реда 

на Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонт в сградата на 
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6. 

 
Докладва:   Станислава Йорданова – Председател  

           на работната група 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.09.2019 г.                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                 (Иван Димитров) 
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